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با ل 
ةظفاحملا عيطتست  يتلا  ةأرملل  عاجشلا  بناجلا  لثمت  ةيركسع  ةدئاقل  ةياكح  يه 

ةميزعو ةدارا  ةوق  نم  هب  عتمتت  ام  لكب  اهلوح  ام  ىلع 
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لاجرلا ىوقاو  ءاسنلا  لمجا  يه  تناك  ...... 
اهنم تقلخو  ةعزانتملا  كلامملا  تدحو  يتلا  يروطسالا  دئاقلا  ايز  ...... 

هريغل ىرت  الو  هب  نمؤت  تناك  يذلا  دحوالا  هلالا  ةدارأب  الا  رهقت  ةيروطاربما ال 
 ..... ريغلا لثم  ةوق 
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ز
اذاتسا ةقومرملا ,  امور  تاعماج  ىدحا  يف  راثالا  مسق  يف  ًاذاتسأ  جروج  ناك 

لوصا نمو  ةينغو  ةريبك  ةلئاع  نم  ردحني  هنوك  مغر  طيسب  اناسناو  بوبحم 
ام لصا  نع  صصقلا  هتارضاحم  بحاصت  ام  امئادو  ةداقلاو . نامورلا  ءالبنلا 

حبصت ىتح  هتقيرطب  وه  اهنيزيو  ةيروطسا  وا  ةيقيقح  اصصق  تناك  نا  نوسردي 
هتقو مظعم  يضقي  سردلا . ةدامب  قلعتي  ام  لك  نوظفحيف  ةبلطلل  ةليمجو  ةلهس 
ام امئادو  اهب . قلعتي  ام  نع  ثوحبلا  ةباتكو  راثالاب  ةيانعلاو  بتكلا  ةءارق  يف 

يراضحلا اهخيرات  مهل  يوريو  ةبلطلا  ةميدقلا  ةيرثالا  ندملا  ىلا  هعم  بحطصي 
. لماك لكشب 

ىلا ةبلطلا  بحطصي  نا  جروج  ررقو  ةيساردلا  ةنسلا  نم  لوالا  فصنلا  ىهتنا 
اوذخا اهنع , اريرقت  هل  اوبتكيل  مهل  اريضحت  امور  يف  ةيرثالا  ندملا  ربكا  ىدحا 
اهنا فيكو  ناكملا  اذه  ةمظع  نع  مهل  حرشي  وهو  ناكملا  ءاجرا  يف  نولوجتي 
نم دحا  نكمتي  ملو  ميدقلا  ملاعلا  يف  تايروطاربمالا  لمجاو  ىوقا  نم  تناك 

فاعضا ىلع  اولمع  مهيف  ريخ  فاعض ال  كولم  اهتياهن  يف  ءاج  ىتح  اهتميزه 
هيف رشتنت  عينم  نصحب  هبشا  ناكملا  ناك  اهب . عتمتي  يتلا  ةوقلا  ريمدت  وشيجلا 

اهفارطا ىلعو  لالتلا  ىلعا  يف  روصقلاو  ةريبكلا  عالقلا  دتمت  اهطسو  يفو  تاباغلا 
نع مهل  يوري  جروج  ذخا  تالالشلاو . هايملا  عيبانيو  ةريبكلاو  ةليمجلاىرقلا 

شيج ةدايق  تناك  ثيح  ناكملا . اذه  دجم  اومح  نيذلا  ءامظعلا  ةداقلا 
دلوي ذا  ءالبنلا , ةقبط  نم  ردحنت  يتلا  لئاوعلا  ىدحا  يف  ةثراوتم  ةيروطاربمالا 
امو ايكلف  هنوأرقي  ام  بسح  ةنهكلا  لبق  نم  هرايتخا  متي  دئاق  ليج  لك  نم 
يرجي رهن  بناجب  اورم  ءانثالا  هذه  يفو  مهيدل .  ةروكذم  تازيمم  نم  هب  زيمتي 
دئاق نع  ةرابع  لاثمتلا  ناك  رظانلل . ةبارغلا  ديدش  لاثمت  هولعي  ربق  هتيادب  يفو 

نصح هنأكو  ىرخألاب . افيس  كسميو  هديب  ةيروطاربمالا  طيحي  مخض  باش 
ةيامحل ةهلالا  ةعينص  ايز  ميظعلا  دئاقلا  حيرضلا (  ىلع  بتك  اهب . طيحي 

كلت هنهذ  قرافي  ملو  لاثمتلا  اذه  ىلا  ةبلطلا  دحا  هبتنا  ةازغلا .) نم  ةيروطاربمالا 
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, هتصق فرعي  نا  ديري  لاثمتلا  اذه  نع  ثحبي  حار  ةنيدملا , ىلا  اوداع  ىتح  ةروصلا 
ابوتكم ائيش  دجي  ملو  بتكلا  ىدحا  يف  لاثمتلل  ةروص  دجو  ىتح  اليوط  ثحب 

. حيرضلا ىلع  بتك  ام  ريغ  هنع 
اوناك ةداقلا  نا  جروج  ذاتسالا  انربخي  ملا  ادئاق , تحبصا  فيك  نكلو  ةاتف ؟ اهنا 

؟  رشبلا يقاب  اهب  عتمتي  تافصاومب ال  نوعتمتي  دادش  الاجر 
لاثمتلاو حيرضلا  كلذ  يف  ركفي  لظو  حابصلا  ىتح  مونلا  نم  رتيب  نكمتي  مل 

ائيش فرعي  هلعل  جروج  ذاتسالا  تيب  ىلا  عرسا  رجفلا  غزب  امدنعو  هولعي , يذلا 
. تينرتنالا ىلعو  بتكلا  يف  تامولعم  داجيا  نع  زجع  نا  دعب  هب  هديفي 

اركبم لازي  تقولا ال  نوك  ىلا  هبتني  نا  نود  جروج  ذاتسالا  تيب  باب  رتيب  قرط 
 . راظتنالا عطتسي  دعي  مل  وهف  ادج ,

؟  يزيزع اي  رمالا  ام  رتيب ؟
كلذل رطضم  ينكلو  ةيعوبسالا  ةلطعلا  يف  كجاعزأل  ذاتسا  اي  فسا  انا 

. لوخدلاب لضفت  ينب  اي  متهت  ال 
عجرو هسبالم  ريغيل  جروج  ذاتسالا  بهذ  امنيب  رظتني  سلجو  تيبلا  ىلا  رتيب  لخد 

. ياشلا هديبو 
. ذاتسألل اهرهظاو  حيرضلا  ةروص  جرخاو  ركبملا  همودق  نع  اددجم  رتيب  رذتعا 

لاقو مستباو  ةروصلا  ىلا  ذاتسالا  رظن 
كالهلا ةيروطاربما  ةيماح  ايز  اهنا 

جروج ذاتسالا  لمكا  هيف , قلمحم  لظو  هذاتسا  نم  عمس  امم  هاف  رتيب  رغف 
انسح ركبملا !  تقولا  اذه  يف  يل  كبلجو  نالا  ىتح  اظقيتسم  كلعج  ام  اذه  نذا 

ادج ةليوط  ثادحا  اهنا  فرعت  نا  بجي  نكلو  اهنع  هفرعا  ام  كل  يكحأس 
دجا مل  ملف  ةدوجوم  اقح  تناك  نا  نكلو  عمسأل . قوشتم  انا  يديس , كل  اركش 

دهاش ىلع  بتك  ام  ريغ  تينرتنالا  يف  ىتح  الو  بتكلا  يف  اهنع  ءيش  يا 
. حيرضلا

هرمد ام  ديعتو  ةايحلا  ىلا  دوعت  نم  افوخ  اهنع  بتك  ام  لك  قرحا  دقل  لاقي 
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بوضغم اهوربتعا  مهنال  ةنهكلا  لبق  نم  رمد  مسقو  اهتيروطاربمأ . يف  ةازغلا 
مكحي نم  وه  ادحاو  ًاهلا  ناب  تلاقو  لكلا  دوجو  تركنا  اهنأل  ةهلالا  نم  اهيلع 

ناك ول  نكلو  يدحول  هب  رصنلا  رزحا  شيجلا  دوقا  امدنع  يننأل  ملاعلا (  اذه 
نوكي فيكف  هناقرفت  شيجلل  نيتدايق  نال  مزهأس  يننا  دب  الف  رخا  دئاق  يعم 

نأ مث  هتاقولخمو !!!؟ هشويج  لكب  نوكلا  اذهل  رثكا  وا  نيهلا  كانه 
نود نيهلا  نوكلا  مكحي  فيكف  دحاو  روطاربما  الا  اهمكحي  ةيروطاربمالا ال 

!! انه كولملا  لعفي  امك  التاقتي  نا 
؟ ةيروطاربمالا شيج  دوقت  تناك  له 

شيجلا ةدايق  ايز  ملتست  نا  لبق  ةريبك  ةكلمم  تناك  لب 
؟  ةيروطاربما تحبصا  فيك  نذا  اذام ؟

تلتحا ىتح  اهذوفن  تعسوو  سوريس  رصيقلا  ةدايق  تحت  كلامملا  لك  تدحو 
. ضرالا نم  ريبك  ءزج 

؟ ثدح ام  هيروطاربمألل  ثدحو  تتام  فيك  نذا 
. دعب اميف  ثدح  ام  ملعتل  ةيادبلا  نم  اهفرعت  نا  بجي  ةليوط  ةصق  اهنا  كل  لقا  ملا 

. ةصقلا درس  كنم  رظتناو  نالا  رداغأس  يديس  ًانسح 
. كلذ كل 

صقن نم  مقانو  امور ,) ةدحوم   ) ايز ةدئاقلاب  ركفي  وهو  ناكملا  رتيب  رداغ 
ىضقنا مهتادقتعمو . مهئاوها  عم  قفاوتي  هنأل ال  الماك  ًاخيرات  تحم  يتلا  لوقعلا 

ادج ةليوط  ةليل  تناك  هذاتسا . نم  ايز  ىلع  ىرج  ام  عامسل  فهلتم  رتيبو  مويلا 
حبصا ىتح  ىرخالا  ولت  ةدحاولا  قئاقدلا  بسحي  ناك  هنأل  ديدش  ئطبب  ترمو 

. كانه جروج  ذاتسالا  دجاوتي  ثيح  ةيلكلا  ةبتكم  ىلا  اضكار  رتيب  بهذ  حابصلا .
؟ ذاتسا اي  ريخلا  حابص 

؟ كلاح فيك  رتيب  ريخلا  حابص 
. يديس كل  اركش  ريخب 

؟ ثدح يذلا  ام  ابعتم , ودبت  تنا 
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؟ اضيا ةليللا  منا  مل 
؟  قلقلا اذه  مل  ًاقح ؟  ! هههه

يديس اي  اهنع  ءيش  لك  فرعا  نا  دوا 
؟ دصقت نم 

. ايز
. اهتصق كل  درسا  نا  ينم  تبلط  دقل  تركذت  ها ه , 

. معن
يتلا ةلئاعلا  سفن  نم  ردحنا  انا  رسب , كربخأس  ىدبنس ؟ اذامب  ىرا  ينعد  ًانسح ,

. يدج هب  ينربخا  ام  بسح  ربكالا ! اهيخا  نم  اهديفح  انا  ايز  اهل  يمتنت 
؟ يديس ًاقح 

كنس لثم  يف  تنك  امدنع  يدج  يل  هصق  ام  كل  يورأس  حيحص  اذه  ينب  اي  معن 
, اهنع

 , ةرتفلا كلت  يف  اهنيب  اميف  ةعزانتم  كلامم  ةعومجم  ىلا  ةمسقم  امور  تناك 
جاتحت ام  مكحت  ةكلمم  لك  اهمكحي . رصيقو  اهب  صاخ  شيج  ةكلمم  لكل 

تارماؤملاو بورحلا  تناك  كلذلو  خلا . قيرطلا  ىرخاو  ءاملا , اهدحا  ىرخالا , هيلا 
اهتعيبطب زيمتت  ةبصخ  اضرا  تناك  دقف  كالهلا  ةكلمم  اما  ًادبا . فقوتت  ال 

مكاحو ًادج  يوق  شيج  ةبحاصو  اههايم  ةرفوو  ةكلاسلا  اهقرطو  ةليمجلا 
اما كلامملا . يقابل  ةينمالأك  اهلعج  وحن  ىلع  ةكلمملا  ريدي  نا  عاطتسا  نكمتم .

. ةدئاف نكلو ال  قرطلا  لكب  اهوزغي  نا  اولواح  دقف  ةرصايقلا  يقاب 
؟ ةجردلا هذهل  هتكلمم  نيصحت  عاطتسا  ىتح  ةوقلا  هذهب  سويز  رصيقلا  ناك  له 

اهيف لعج  لكشب  شيجلا  ةدايق  يف  هدناسي  نم  دجوو  ادج  ايكذو  اركام  ناك 
دئاق ناك  تاهجلا . لك  نم  اومجه  ناو  ىتح  ءادعالا  نم  ةنيصح  ةكلمملا 

رايتخالا عقو  دقو  هدجو  هيبا  نع  شيجلا  ةدايق  ثرو  دقو  ءالبنلا  ةقبط  نم  شيجلا 
. هيبا دعب  شيجلل  ادئاق  نوكيل  ربكالا  هنبا  ىلع 

رمعلا نم  غلب  دقف  ربكلا  هبلغ  ىتح  ماع  نم 80  رثكأل  سويز  مكح  لاط 
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لغتسا ىتح  تام  نا  امو  هدعب  ةكلمملا  مكحيل  هنبا  بيصنتب  ماق  ماع .   130
ثدح امب  ةكلمملا  تجض  هنع . ًالدب  هسفن  بصنو  هيخا  نبا  لتقو  عضولا  هيخا 

بايغ ببسب  ةكلمملا  ككفتتس  لت  نا قـ نكلو  هنبا  لتقو  هيخا  ناخ  هنأل  كلذو 
كلذل بصنملا . هنبا  لتقمو  سويز  تومب  تلصح  يتلا  ةنتفلا  دعب  اصوصخ  كلملا 
( سوريس  ) سويز خاب  فارتعالاو  لوتقملا  دهعلا  يلو  نفد  شيجلا  دئاق  ررق 

ماع يضم  دعبو  قنش . وا  دعبا  ول  لصحيس  امم  اهتيامحل  ةكلمملل  يعرش  كلمك 
ةدايزو هنس  ربك  ببسب  لازتعالا  شيجلا  دئاق  ررق  ديدجلا  مكاحلا  يلوت  ىلع 

ثادحالا ةاراجمل  عفاي  لقعو  باش  دئاق  ىلا  جاتحتس  يتلاو  هدلب  ىلع  تامجهلا 
دئاقلا لازتعا  ايمسر  كلملا  نلعا  ءادعالا . اهكيحي  يتلا  ةديدجلا  ططخلاو 

. هنع الدب  شيجلا  ةدايق  هنبا  يلوتو  ريبكلا 
هدالوا ددع  غلب  ذا  هل  افلخ  نوكيل  هرايتخا  متي  هل ال  دلوي  لفط  لكو  ماوعالا  ترم 

ىتح راتخملا  سيل  هناب  مظعالا  نهاكلا  هل  لوقي  ةرم  لك  يفو  ًايبص  رشع  ةسمخ 
هل لفط  رخا  ىلع  ماوعا  رشع  ترم  وه . هتيرذ  نم  نوكي  نل  ديدجلا  دئاقلا  نا  نظ 

( !!! يديس اي  لماح  كتجوز  نا  اهلوقب ( ةمداخلاهتئجأف  امدنع 
الاو ةدايقلا  يف  ينفلخي  يذلا  دوصقملا  وه  لفطلا  اذه  نوكي  نا  وجرا  لماح ؟

 . يتلئاع ركذ  يفتخيسو  ىرخا  ةلئاع  ىلا  يدعب  نم  ةدايقلا  بهذتس 
نسلا يف  ةريبك  تناك  دقف  لفطلا  ةدالو  لالخ  ادج  ريبك  لكشب  مالا  تبعت 

فجترت يهو  ديلولل  ةلماح  ةمداخلا  تجرخ  تتامو , ةدالولا  لمحتت  مل  كلذل 
؟ لصح اذام 

يديس اي  ةاتفب  تقزر  دقل 
. شيجلا دوقيل  ايبص  ايبص , رظتنا  انا  ةنونجم  تنأ  له  ةاتف ؟ اذام ؟

. لصح ام  اذه  نكلو  يديس  اي  ةفسا  انا 
روديو نونجم  هنأكو  خرصي  ذخا  ةتيم . اهدجوف  مالا  عجضم  ىلا  ابضاغ  بالا  لخد 

ةاتفل اهتدالول  اهبساحيل  هتجوز  حور  نع  ثحبي  هنأكو  ناركسلاك . رصقلا  يف 
. ماوعا ذنم  هرظتني  يذلا  يبصلا  لدب 

يف تلشف  ينناب  مهربخأس ؟ اذامب  مهيلا ؟ لقتنا  امدنع  يدادجا  هجاوأس  فيك 
10



؟ فيك هوأدب  ام  لامكا 
هفلخ فقي  نهاكلا  دجو  تفتلا  امدنع  هنع . ابيرغ  نكي  مل  هفلخ , نم  توص  عمس 

الئاق مستبيو  هيلا  رظني  وهو  ةعيضرلا  هديب  الماح 
ةاتفلا هذهب  كدجم  لمتكيس  فخت  ال 

؟ دصقت اذام  اذام ؟
دجم اهل  نوكيسو  شيجلل  ةدئاق  نوكتل  ةاتفلا  هذه  تراتخا  ةهلالا  نا  ودبي 

. اريبك ادئاق  نوكتس  انلوح , يتلا  كلامملا  لك  يف  ميظع 
؟ ةاتف اهنكلو 

ام نوكتل  اهزهجت  نا  كيلع  ةهلالا . رايتخا  ىلع  ضرتعت  نا  كيلع  بجي  ال  ملعا ,
. هلجأل تقلخ 

ًانسح
؟ اهيمستس اذام 

ايز
بضغلا ةهلا  مسا  هنا 

. اهرما اوصع  مهنال  ةميدقلا  كلامملا  ترمد  يتلا  بضغلا  ةهلأك  نوكت  نا  اهديرا 
يذلا نهاكلا  ىلا  اهب  بهذو  بالا  اهذخا  اهتدالو  ىلع  دحاو  رهش  رورم  دعبو 

لكلا ناك  روضحلا  ىلا  بالا  هبتنا  ديدجلا . دئاقلا  ةدالو  نلعاو  ايلاع  اهعفر 
اذام نكلو  ديدش  بالا  بضغ  ناك  هبناجب . نم  عم  سماهتيو  ةيفخ  مستبي 

!!؟  لعفي نا  عيطتسي 
شيجلا طسو  اهرعش  طشمت  يتلا  شيجلا  ةدئاق  نع  ىورت  تاكنلا  عمسي  ناك 

يف ةوسقلا  دشا  ايز  ىلع  وسقي  ناك  كلذل  روطعلاو . ليدنملاب  ءادعالا  لتاقتو 
ببس اهلامج  ةدشلو  اهرمع . نم  ةيناثلا  يف  تناك  ذم  اهبيردتب  أدب  ثيح  بيردتلا ,

, ةحلسالا عاونأب  ةطاحم  يهو  ربكت  ايز  تأدب  ةفيخم  ودبتل  اههجو  يف  ابودن  بالا 
دونجلابو شيجلا  ةداقب  ةطاحم  تناك  اهمسا . ريغ  ءاسنلا  ملاع  نع  ًائيش  فرعت  مل 

نيذلا كولملا  دحا  ديفح  وهو  ادحاو  ًاقيدص  ةلوفطلا  ذنم  اهل  تفطصا  سرحلاو .
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مكحلا روما  نع  دعتبا  هنا  الا  اضيا . سويز  همسا  ناكو  ةكلمملا . اومكح 
نيب ةكلمملا  ىلا  هديعي  ام  يه  ايز  تناك  هرغص . نم  الوجتم  شيعي  نا  لضفو 

. ىرخاو ةدم 
اهنم قلخي  يك  ةمدقملا  يف  اهب  جزلاو  كراعملا  يف  هعم  ايز  باحطصاب  بالا  ادب 

. هتعاجشب نوقثيو  هدونج  هب  نمؤي  ايوق  ادئاق 
ريبك لكشب  كالهلا  ضرا  هركت  تناك  يتلا  كلامملا  ىدحا  ىلا  ايز  ربخ  لصو 

هباوص دقف  نمك  هقهقي  ذخاو  دئاقلا  كحض  ةنكمم , ةصرف  لكب  اهوزغ  دوتو 
, ربخلا عمس  امدنع 

الجر اودجي  مل  ىتح  مهباوص  اودقف  له  برحلا ؟ يف  ةاتف  هجاوأس  يننا  دصقت  له 
؟ انلتاقتس اذامب  مهشيج ؟ دوقيل 

كلملا نم  اندف  ضاعتماب  هيلا  رظني  نهاكلا  ناك 
ايناث ادئاق  راتخت  نا  كيلع  بجي  هتقو  ىهتنا  دقل  كلملا  يديس 

بهري سوريس )   ) همسا نا  اهيف , رصتنا  دقو  الا  برح  نم  اموي  دعي  مل  وهف  اذامل ,
. لاتق نود  نومزهني  مهلعجيو  ءادعالا 

. ةرملا هذه  ًالوتقم  دوعيس  هنكلو  حيحص  اذه 
؟ هلتقيس نمو  فيك !!
؟ اهب أزهتسا  يتلا  كلت 

؟ هلتق نم  نكمتت  يك  ةيرحس  ًاوقب  عتمتت  له  اذامل 
!!. رحس اهتاذ  يف  يه  لب  الك ,

. ءيش هل  ثدحي  نل  نهاكلا  ةرضح  اي  فخت  ال 
. نالا رداغأس  يديس  انسح 

. هذه مهبرح  نم  نيرصتنم  اودوعي  يك  ههلألل  لص 
ررق برحلل . نيفرطلا  زهجتو  نيدلبلا  نيب  نينس  ةدع  ترمتسا  يتلا  ةندهلا  تهتنا 
تلشف ناو  ةكلمملا , يف  وه  ىقبيسو  اهدحول  ةرملا  هذه  شيجلا  ايز  دوقت  نا  بالا 
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نلو كانه  تومت  ىتح  ةكلمملا  باب  ىلع  بلصت  نا  اهباقع  نوكيس  ةكرعملا  يف 
. هتوم ىتح  اهتثج  لازنأب  ادحا  موقي 

اذه نا  ملعت  ايز  برحلل . تزهجت  دقو  ةكرعملا . ضرا  ىلا  شيجلاب  ايز  تهجوت 
يمري نم  كانه  نكلو  طقف  هتوقل  سيل  هماما  دمصي  دحا  ناو ال  لاتحم , دئاقلا 
دئاقلا اذهل  ةلهس  ةصرف  هلعجتو  هتكرح  قيعت  ةمومسم  ماهسب  رخالا  براحملا 

. ةأرما هدوقت  شيجب  أزهتسي  وهو  هفيسب  حولي  ناديملا  طسو  دئاقلا  فقو  رورغملا .
. هتلزانمل ايز  نم  نذالا  اوبلطف  ةداقلا  ضاعتما  اذه  هفقوم  ببس 

يل هوعد 
دئاق يننأب  حاص  دقف  دئاقلا  كلذ  اما  ديدش , ءودهب  برحلا  ةحاس  ىلا  ايز  تلزن 

. ريغ يل ال  يراوج  نهلعجا  لب  ءاسنلا  لتاقا  ميظع ال 
ايز هتباجا 

.!!؟  كلملل دبعك  كب  تلسرا  ول  كيأر  ام 
تملع ناديملا . يف  ةبيرغ  ةكرح  ىلا  يه  تهبتنا  امنيب  بضغب  اههاجتابمدقت 
تهجوتو اهرهظ  ىلع  جرسلا  تدتراو  اهناصح  ىلعا  نم  تزفقف  ةداتعملا . هتليحب 
اهيف تلصف  ةدحاو  ةبرضب  هتتغاب  ىتح  هفيس  بحس  نا  امو  عيرس , لكشب  هل 

ودعلا شيج  اما  هتعنص  امبو  اهمساب  ًةللهم  شيجلا  تاوصا  تلتعا  هسار . نع  همسج 
. طقف ةدحاو  ةبرض  نم  هدئاقب  لح  ام  ىأر  امدنع  هتاتش  عمجي  نا  عطتسي  ملف 
تمجه لاتقلا . تررقف  اهل  اوعمتسي  مل  مهنكلو  ةدوعلا  ودعلا  شيج  نم  ايز  تبلط 
اهمسر يتلا  ةطخلا  بسح  اهشيج  فونص  ودعلا  شيجب  تطاحاو  شيجلا  ىلع  ايز 
. هدونج تتشتو  هتداق  بلغا  لتقمو  شيجلا  كلذ  راحدنا  يف  تببستو  برحلل 
ةكلمملا كلت  وحن  شيجلاب  ايز  تهجوت  امنيب  ةريبك . ةفهلب  لاسرملا  رظتني  بالا 

امب هوربخاو  كلملا  ىلا  نيمزهنملا  دونجلا  لصو  اهشيج . راحدنا  دعب  اهتلخدو 
. نولعفيس اذام  هربخيل  نهاكلا  نع  ثحبي  لسراف  ىرج 

الئاق كلملا  ىلا  رظنو  نهاكلا  تكس 
كنأب دقتعا  اهيلع  رطيسو  ةكلمملا  لخد  ودعلا ,  شيج  وه  اذهف  نالا  ةدئاف  ال 

وا نالا  برهلا  عيطتست 
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؟ اذام وا 
!! كرما يف  نورظني  مهو  مهل  كسفن  ملست  نا  وا 

دقف اهدعب , هسفن  لتقو  هترسا  لك  لتقف  هرصق  ىلا  لخد  مث  ًاليلق  كلملا  ركف 
. نهاكلا ةحيصنل  هعامس  مدعو  دئاقلا  رورغ  ببسب  هب  قحل  يذلا  راعلاب  سحا 
دقل ىرشبلا . كلملا  يديس  اي  ىرشبلا  حيصي  وهو  ايز  ةكلمم  ىلا  لاسرملا  لصو 

ىلع ايز  رصنب  ًالافتحا  تالفحلا  ةماقا  كلملا  ررق  كل . ودع  ربكا  ايز  تبلغ 
ىلع مهل  رئاسخلا  نم  ريثكلاب  تببست  يتلا  ةديحولا  ةكلمملا  اهلوخدو  مهودع 

دئاقلا ةدوع  نورظتني  مهو  مايا  ةدعل  ايز  رصنب  تالفحلا  تميقأف  نينسلا . رم 
كلت يف  مكحلا  مئاعد  تبثت  ايز  تناك  هب . اولفتحيل  ةكلمملا  ىلا  رصتنملا 
ىتح درمتلا  تاكرح  لك  ىلع  ءاضقلاو  اهتكلممل  ةعبات  اهلعجو  ةكلمملا 

ةكلمملا ىلا  اهلوصو  دنعو  اهتكلمم . ىلا  ةدوعلا  تررق  تهتنا  نا  دعبو  اهرخا .
ىلع دونجلاو  ةداقلاو  اهميركتب  كلملا  اهيف  ماق  اريبك  الافتحا  اهفرش  ىلع  ميقا 

اهرصن ةبسانمب  هنم  عمستس  امو  اهيبا  ةيؤرب  ةمتهم  يه  تناك  امنيب  اذه  مهرصن 
ولت دحاولا  سوؤكلا  نوبرشي  مهل  رظنت  ايزو  لكلا  ىلع  بارشلا  عزو  لوالا .

سأكلا برقت  ملف  ايزل  مكاحلا  هبتنا  ناكملا ,  يف  يعو  نود  نوحنرتيو  رخالا 
ىتح هسملت  ملو  اهمف  نم 

؟ مكل هتمدق  يذلا  صاخلا  بارشلا  كبجعي  ملا  دئاقلا ؟ اهيا  كلاب  ام 
. عيمجلا مان  نا  ةكلمملا  سرحيس  نم  نكلو  يديس  اي  الك 

تنذأتسا هتلاق , ام  ببسب  لكلا  ىحصو  ةقثاولا  ايز  تاملكب  ءودهلا  ناكملا  مع 
اهيبا مالكب  تاجأفت  تلخد  امدنعو  تيبلا . ىلا  ةهجوتم  تجرخو  كلملا  نم  ايز 

درابلا
ىلا اهرداغ  مث  كبجاو , نم  ءزج  الا  يدؤت  مل  تنأف  ةجردلا  هذهل  رخفلاب  يرعشت  ال 
امف ةديدش  ةبيخب  ناكملا  ايز  ترداغ  همالك . نم  ةئجافتم  اهكرت  امنيب  هتفرغ 

!! رخف ةملك  ولو  اهيبا  يف  كرحب  مل  ةرخافتمو  اهب  ةديعس  اهلك  ةكلمملا  لعج 
تناك طقف . اهفيسو  يه  تالافتحالا , بخص  نع  اديعب  ةيلاعلا  لالتلا  وحن  تهجوت 

لاع كحض  توص  تعمسف  راجشالا , ىدحا  يف  اهفيس  تبرضف  ةيلاع  ةلت  ىلع  ةسلاج 
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. ةرملا هذه  يفنا  نيعطقت  تدك  دقل  الئاق  اهنيب  نم  سويز  جرخو 
؟ انه لعفت  اذام 

موجنلا بقارا 
؟ دصقت مجن  يا 

. ةدعتبم ةموزهم  تجرخو  ةرصتنم  تداع  يتلا  كلت 
. كتايجحأل ديج  لاحب  تسل  انا  سويز 

. رورغلاب يرعشت  يك ال  كلذ  ءافخا  لواحي  هنكلو  كب  روخف  هناب  نيملعت  تنا 
؟ زرابتن ول  كيار  ام 

؟ لاتقلا ىلا  يتقتشا  ىتم  برحلا , نم  كوتل  يتدع  دقل  يتننج , له  ايز  اذام ؟
ًانابج نكت  ال 
كلذ كل  ًانسح 

اهدج توص  ريغ  امهلازن  عطقي  ملو  راهنلا  ءوض  غزب  ىتح  نانثالا  زرابت 
؟ يتنبا اي  تدع  له  ايز 

لاتقلا ايز  تكرت 
. مئان كنا  تننظ  يننأل  سما  ةليل  كيلا  مدقا  مل  يدج  اي  ةفسا  انا 

ام ةميق  نم  للقيس  كيبا  نا  ملعا  اناف  كئنها  يك  كراظتناب  تنك  يتزيزع  اي  الك 
نيديرت امك  ينوك  كنأش  نم  للقي  ادحا  يلعجت  الف  ةعاجش  ةبراحم  تنا  يتلعف .

. ينوكت نا 
. كلذ لعفأس  يدج  كل  اركش 

وزغل كاحت  تارماؤملا  تأدبو  برحلا  هذه  يف  ثدح  امب  كلامملا  تجض 
. كالهلا ةكلمم  دض  ضعب  عم  ةكلمم  تدحتا 12  كلذل  كالهلا  ةيروطاربما 

. رمالا اذه  نع  كلملا  تربخأف  ايز  ىلا  ربخلا  لصو 
؟ ايز اي  نيحرتقت  اذام 
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. انل ةعبات  كلامملا  هذه  نوكتل  ناح  دق  تقولا  ناب  دقتعا  كلملا , يديس 
. ًايوقو اريبك  نوكيس  ةدحتملا  كلامملا  شويج  نا  دب  ال  كلذ ؟ فيك 

. ًاضيا يوق  انشيج  نكلو  يديس  اي  كلذ  ملعا 
. ءادعالا شويج  اهب  بلغتس  يتلا  ةقيرطلاب  ركفتو  ةطيرخلا  ىلا  رظنت  ايز  تسلج 

اهتداق دحا  لخد 
؟ يديس اي  ةطخلا  يه  ام 

مهدحا لسراو  سويز , نع  يل  ثحباو  ابيرق , ةكرعملا  ىلا  جرخنس  شيجلا  زهج 
لصو امنيب  سويز  نع  ثحبي  دئاقلا  قلطنا  نالا .  انه  ىلا  اورضحيل  يدجو  يبا  ىلا 

. امهلبق سويز  لصو  دقو  نانثالا  رضحف  اهدجو  اهيبا  ىلا  ربخلا 
؟ ايز اي  ثدحي  اذام 

بجي يشيج . عم  روخصلا  ضرا  ةكلمم  شيج  تزهج  دقل  يعم ؟ شيجلانودوقتس 
متنا اديج . مهتوقو  مهفعض  طاقن  فرعنو  حيحص . لكشب  درف  لك  لغتسن  نا 

غلبيس انسيساوج  هلقن  ام  بسحو  كلذ  ىلع  اوقفتا  دقو  انوزغ  نووني  مهنا  نوملعت 
نم انشيج  نوكتي  امنيب  لتاقم  فلا  نم 750  رثكا  انمجاهيس  يذلا  شيجلا  ددع 
نا بجي  كلذل  انم , لتاقم  لكل  مهنم  نيلتاقم  ينعي  اذهو  طقف  لتاقم  فلا   150

. ةديج ةطخ  مسرن 
, ةرضاحملا تأدب  دقل  هتعاس , ىلا  رظنو  ًاليلق  جروج  فقوت 

تاظحالملا ضعب  نودت  نا  لواح  اهدعب  ةصقلا  لمكنس  ةرضاحم  نالا  يدل  رتيب ,
اهل ركذ  نا ال  ًاصوصخ  ةيروطسا  ما  تناك  ةيقيقح  ةصقلا  هذه  نع  كتركف  نع 

. رطسا ةعضب  الا  خيراتلا  يف 
. كلذ لعفأس  يديس  انسح 

يف هدعاستو  اهدجي  دق  تامولعم  يا  نع  ثحبي  ذخاو  عمس  امب  ركفي  رتيب  لظ 
حيرضلا ةروص  ريغ  ءيش  دجي  مل  ذاتسالا  هربخا  امك  ةصقلا , هذه  نع  ءيش  ةفرعم 

. ةميدقلا بتكلا  ىدحا  يف  لاثمتلا  هولعي  يذلا 
نيذلا لاطبالأب  لفاح  خيراتلاف  ملو ال  ةيقيقح ؟ نوكت  نا  نكمملا  نم  له 
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تناك ول  امبر  ةأرما , هنوكل  فلتخي  لطبلا  اذه  نكلو  بتكلا  مهب  ترخافت 
. ريثكلا اهنع  رطست  يتلا  بتكلا  نم  فالالا  تدجول  الجر 

ةبتكملا ىلا  جروج  داع  ءانثالا  هذه  يفو 
؟ انفقوت نيا 

! رصنلل ةبولطملا  ةطخلاو  نيشيجلا  دنع 
, رصنلا ىلع  اهدعاست  يتلا  ةطخلا  يف  ليللا  لاوط  ركفت  ايز  تلض  ًانسح .

. اهمسا ىنعم  نع  اهدج  هب  اهربخا  ام  تركذتف 
(. ينبحت ءامسلا  نا  ودبي  اريثك , اهنوفاخيو  ةهلالا  هذهب  نونمؤي  مهنا  حيحص , اذه  )

ءارو تلسرأف  مهتمجاهم . لدب  اهضعب  ىلع  شويجلا  بلقتس  يتلا  ةطخلا  ايز  تدجو 
قيزمتب يه  موقتسو  مهعم  فوقولا  تررق  بضغلا  ةهلا  نا  مهتربخاو  ةداقلا 
كلذبو مهنم  دحا  دوعي  نلو  ةكرعملا  ناديم  ىلا  نولصي  امدنع  شويجلا 

ىلا ربخلا  اذه  ةداقلا  لقن  ةراسخ . نود  اهلك  كلامملا  لالتحا  نم  نونكمتيس 
داس امنيب  مالكلا  اذهل  مهعامسب  دونجلا  عجشت  مهتايونعم . نم  اوعفريل  شيجلا 

نوليختي مهو  مهل , ربخلا  سيساوجلا  لصوا  امدنع  ودعلا  ركسعم  ىلع  فوخلا 
ناسل ىلع  مهلوقب  شيجلا  ةئدهت  اولواح  كولملا  نا  ريغ  مهقزمت , ايز  ةهلالا  ةروص 
, رصتنتس اهنا  ينعي  اهعم ال  ادحاو  اهلا  ناو  ايز  ىلع  ةمقان  ةهلالا  ناب  ةنهكلا 

. لاتقلل ديج  لكشب  نودعتسم  مهو  ريبك  شيجلا  نا  ىلا  ةفاضالاب 
مدخ ليثامت  ىلع  قلعت  يتلا  سبالملا  ءادترا  ةكلمملا  ةنهك  عيمج  نم  ايز  تبلط 

ايز ةهلالا  لاثمت  ىلع  اهعضو  مت  يتلا  سبالملا  يه  تدتراو  ايز , ةهلالا  دبعم 
امك ةهلالاب  صاخ  وهو  ةردان  ةلالس  نم  مخض  اضيبا  ًاناصح  تبكرو  عردلاو 
ةقرتحم تايار  اولمحي  نا  اهيلتاقم  ىوقا  نم  ةعومجم  تربخاو  نودقتعي , اوناك 

ايز ههلألا  اوري  نا  امو  ةكرعملا  ضراب  اوطيحي  ناو  ةنصحالا  لدب  ًادوسا  اوطتميو 
ىدحا تلعج  امنيح  ةليحلا  تلمكاو  اومجاهي . ىتح  ةكرعملا  ضرا  ىلا  جرخت 
نمو اهيبا  ةنميملا  نم  هدوقي  امنيب  شيجلا  ماما  يشمتو  اهعرد  يدترت  تايتفلا 

لب دحلا  اذه  دنع  ايز  فقت  مل  دانساو . ذاقنا  ةقرف  دوقي  اهدجو  سويز , لامشلا 
نهتلعجو مهسالا . ةيامر  ىلع  ةدع  نينسل  نبردت  يتاوللا  ءاسنلا  نم  ادشح  تشيج 

اهلمحت يتلا  ةيارلا  سيكنت  قالطنالا  ةراشا  نا  نهتربخاو  لالتلا  يلاعا  ىلع  فقي 
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. نيترم ايز  ةهلالا 
بسح ريسي  ءيش  ناكو  ةكرعملا , ضرا  وحن  هفونص  ةفاكب  شيجلا  قلطنا 

مهسكع اديج  نيتكلمملا  نيصحت  ىلا  تدمع  دقو  ايز , اهتمسر  يتلا  ةطخلا 
. ةيامح نود  مهكلامم  اوكرت  ثيح 

نع نلعا  ثيح  ءاسملا  ىتح  اوركسعو  ةكرعملا  ضرا  ىلا  نيشيجلا  لصو 
ىلع امهس  ةداقلا  دحا  قلطا  امدنع  ودعلا  شيج  لبق  نم  ةكرعملا  قالطنا 

ضرالا ةكلمم  وحن  هجوتي  نا  هربخت  اهدج  ىلا  ايز  تلسرا  مهركسعم .
ةكرعملا ضرا  يف  لوجت  اهناكم  اهتعضو  يتلا  ةاتفلا  تقلطنا  امنيب  اهوزغيو ,

ةزرابمب ةكرعملا  ناشيجلا  أدب  ديج . لكشب  هلجأل  تعضو  يذلا  رودلا  لثمتو 
. اعيمج اهتداق  اهيف  رصتنا  ةداقلا  نيب  ةيدرف 
دونجلا دحا  خرص  ىتح  مالظلا  يف  ناشيجلا  محالت 

!!! ايز ةهلالا  اهنا 
نم ةنهكلا  اهب  طيحيو  ناديملا  طسو  ىلا  ايز  تقلطناو  ناكملا  يف  فوخلا  مع 

ةيار اهديب  لمحتو  ءاضيب  ةذوخو  اعردو  سبالم  يدترت  تناك  تاهجلا , عيمج 
اهدنع تارم  ةيارلا 3  ايز  تكرح  ةقرتحم , يهو  بضغلا  ةهلا  اهيلع  بتك 

دونج بيصتل  شيجلا  نم  ةديعبلا  ةيحانلا  وحن  رانلا  لصن  تاذ  ماهسلا  تقلطنا 
لك لتقتو  ةعاربب  لتاقت  ناديملا  طسو  ةنهكلاو  يه  تلخد  ةريبك , ةقدب  ءادعالا 

وحن دوسالا  يطتمت  يتلا  اهتراتخا  يتلا  ةقرفلا  تمدقت  امنيب  اهقيرط  ضرتعي  نم 
لدبو مهعيماجم  تتشتو  فوخلا  ببسب  مهتداق  ىلع  بالقنالاب  دونجلا  أدب  ناديملا ,

. ءايفوالا اهدونج  نونوكيسو  مهنع  حفصت  يك  ايزل  نولسوتي  اوحار  اولتاقي  نا 
اهتوص ىلعأب  تحاصو  لالتلا  ىلعا  ايز  تدعص 

كالهلا ةكلمم  ةرما  تحت  اهلك  نوكتل  اهنوررحتو  مككلامم  نولخدتس  ) 
(. ةميدقلا ضرالا  كلاممب  ًاقباس  تلعف  امك  اعيمج  مكعلتبت  ضرالا  تلعج  الاو 

اهدعب تفتخاو 
ايز اهدوقت  عيماجم  ىلا  شيجلا  مسقو  ًاددجم  شيجلا  قرف  بيترت  ديعا  لعفلابو 

. ىرخالا نم  اهيبا  سويزو و  ةهج  نم 
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؟ ةيلعف ةكرعم  ثدحت  مل  نذا 
ةلئاهلا دادعالا  ىلع  ايز  ركمو  ءاكذ  اهيف  رصتنا  نكلو  ةكرعم  تثدح  لب 

. ودعلا شيجل 
ةيفصت متو  ركذت  ةمواقم  يا  نود  ىرخالا  ولت  ةدحاولا  كلامملا 12  ايز  تلخد 

لكل نيع  ىتح  مكحلا  مئاعد  تتبثو  اهيف . ةمواقملا  لواح  نمو  اهكولم  عيمج 
ًالاوم ةدحاو  لكل  شيج  سساو  كلملا  لبق  نم  اهروما  ريسي  مكاح  ةكلمم 

هشرعو هكلم  نيصحتل  ةبولطملا  تاءارجالا  لك  متا  امدنعو  كالهلا . ضرا  كلمل 
ضرا ةيروطاربماب  اهيلع  قلطاو  كلامملا  هذه  لك  ىلع  اروطاربما  هسفن  نلعا 

. كالهلا
رمعب ال يهو  ةداقلا  ىوقاو  سرشا  تبلغ  دقو  ةرصتنم  ايز  تداعو  رمالا  ىهتنا 
تيبلا ىلا  تلصو  عيمجلا . ةبهرو  باجعا  طحم  اهلعج  يذلا  رمالا  غلبي 20 . داكي 

الئاق اهيبا  اهبطاخف 
!!! اهدوجو نيركنت  تناو  ايز  ةهلالا  كترصن  فيك  مهفا  انا ال 

؟ يبا اي  اهرصن  نم  انا 
؟ تننج له  نيلوقت  اذام 

يفتخي اهركذ  داك  نا  دعب  اهب  نينمؤملا  نم  تدز  يننكلو  الك ,
. اهب نألا  ةنمؤم  تنا  لهو 

الك
. ةهلالاب يرصتنت  نا  نيقحتست  الو  ءاقمح  تنا 

. اهتفرغ ىلا  هترداغو  تمستبا 
تبكرف ايز , ةهلالا  دبعم  يف  اهرظتني  هنا  اهربخي  سويز  نم  ةلاسر  تدجو 

, ةيلايخ كانه  سانلا  دوشح  تناك  كانه , ىلا  تهجوتو  اهناصح 
. ديدج نم  ةهلالا  دجم  داع  دقل  ايز  اي  يرظنا 

. اددجم لمعلا  ىلا  دبعملا  اذه  دوعيس  اقح ,
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؟ اهب نينمؤت  تناو ال  كرصنب  تعنتقا  فيك  نكلو 
؟ ةكرعملا يف  لصح  ام  تقدص  كنا  ينربختو  ايبغ  نكت  كوجرا ال  سويز 

؟ نيدصقت اذام 
نا نم  نكمتتس  فيك  لاثمت , نكست  ةهلاب  اونمؤت  نا  مكنكمي  فيك  الوا 
ديرت نم  رصنتل  اهنع  الدب  ادحا  لسرت  مل  املو  اذه ؟ , اهلاثمت  نم  ملاعلا  مكحت 

؟ يه ترضح  مل  كلملا ؟  لعفي  امك 
؟ ايز اي  ًائيش  كنم  مهفا  نا  عيطتسا  ال 

دقل رصنلا . يل  عنصت  مل  اهنكلو  يراصتنا  يف  ًاببس  تناك  ةيفارخلا  مكتهلا  نا 
. يلقعب مكفويس  تبلغ 

؟ يتلعف اذام  ايز ,
مكلوقع اهلطب  ناك  دقو  يتطخ  اهنا  ةكرعملا , يف  ايز  ةهلالا  تنك  نم  انا 

ةردانلا دبعملا  ةنصحا  دحا  تبكرو  لاثمتلا  اذه  سبالم  تيدترا  دقل  ةملظملا .
امدنع ةهلالا  ايز  تافص  نع  باتكلا  يف  ركذ  امك  ران  نم  ةيار  يديب  تقلطناو 

. اهعلتبت ضرالا  تلعجو  ةميدقلا  كلامملا  ترمد 
؟ شيجلا دوقي  ناك  نم  نكلو 

يتمداخ اهنا 
!!!!!! اذام

؟ كلاب ام  ههههههه ,
؟ رمالا اذهب  ملعي  نم  رسلا , حضتفا  ول  اذام  اقح , كباوص  تدقف  دقل 

ىلع اؤرجتي  نل  مهنكلو  رمالا  اذهب  نوملعي  ةنهكلاو  ءيش ,  ثدحي  نل  نكيلف 
 . مهذوفن ىلع  افوخ  رمالا  حضف 

؟ كيبا نع  اذام 
. قلقت رمالا ال  ىسنيس 

؟ ةجردلا هذهل  ةنيزح  تنا  مل  نذا 
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. ةقيقح اهتلعجو  ةفارخلا  هذه  ترصن  ينأل 
! يننيفيخت يتأدب  دقل  ايز 

. رمالا سناو  ةداتعملا  كتلحر  يف  بهذاو  فخت  ال 
ًانسح

هنئهتلا دوفوو  ليسارم  تأدبو  ضرالا  تايروطاربما  يقاب  يف  رابخالا  ترشتنا 
يف بغري  لكلا  ناك  مالسلا . دوهعو  ةنيمثلا  ايادهلاب  نيلمحم  مهو  لوصولاب 
ديص ةلحر  يف  ةكلمملا  ترداغ  كلذل  دحا  ىرت  نا  دوت  مل  اهنكلو  ايز  ةلباقم 

تداع ام . ئراط  ببسب  ةعرسب  دوعتل  اربخ  اهل  روطاربمالا  لسرا  ىتح  ةليوط . ةدمل 
روطاربمالا رصق  ىلا  تلصوو  ةيروطاربمالا . جراخ  نيتنس  تضما  نا  دعب  ايز 

؟ ايز اي  كلاح  فيك 
يديس ريخب  انا 

؟ ةقفوم ةلحر  تناك  له 
. معن

نم كانه  نكلو  كلامملا  عم  ةريخالا  انبرح  ذنم  مالسب  شيعن  اننا  نيملعت  تنا  ايز 
. ةحالملاو دونجلاو  راجتلا  نم  ديدعلا  اولتق  دقو  ةرركتم  ةروصب  انمجاهي 

؟ يديساي كلذب  ملعا 
. اذهل الح  يدجت  نا  كديرا  ايز  اي  ًانسح 

. بيرغ انودع  نال  ةكرعملا  هذهل  اصاخ  ًاشيج  زهجا  نا  بجي  روطاربمالا  يديس 
؟  نينعت اذام 

نا دونجلا  لك  عيطتسي  نلو  مهبرأم  ذيفنت  يف  نجلاو  رحسلا  نومدختسي  مهنا 
. لئاسولا هذه  ماما  دمصي 

؟ نيراتختس نم 
نوملعي مهنوكل  ةمدقملا  يف  نونوكيس  نيذوعشملاو  ةيروطاربمالا  دباعم  ةنهك 

نكمتي دونج ال  ةلتاقمل  ماع  لالخ  ًاشيج  زهجأس  اناو  ريثكلا . رومالا  هذه  نع 
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. مهتدهاشم نم  لكلا 
يف ةهلالا  كرصنت  نا  وجرا  كراكفأبو , كب  قثا  انا  نيديرت , ام  يلعفا  ايز  اي  ًانسح 

. كيعاسم
ةرداغم انا  يديس  كل  اركش  ينرصنت ) نا  لبق  اهسفن  رصنت  نا  وجرا  ايز (  تسمه 

. نألا
يف نيدجاوتملا  نيذوعشملاو  ةرحسلاو  دباعملا  ةنهكنم  ةريبك  ادادعا  ايز  تدشح 

ديرت امل  اونعذي  مل  نا  مهناو  هلعف  مهنم  ديرت  امب  مهتربخاو  ةيروطاربمالا 
ةنهكلا نم  ريثكلا  ةمقن  ىلا  رمالا  اذه  ىدا  ةيروطاربمالا , جراخ  مهدرطتس 
اهتقرف عمجتل  تبهذو  نيذوعشملا  دحال  مهبيردت  رما  تكرت  اهدعب  اهيلع .

نم ةعومجمو  ءادشالا  لاجرلا  نم  ةعومجمتراتخا  ةمهملا . لمكتس  يتلا  ةصاخلا 
ةبيرغ تاقولخم  نولتاقيس  مهنوكل  ةلداع  ريغ  برحلا  هذه  نأب  مهتربخاو  ءاسنلا 

ريغ اهنكلو  هباش  امو  ةقالمع  تاناويحو  ةفيخم  شوحو  روص  مهيلا  ليخيس 
كلذل ةكرعملا  ضرا  يف  فشكيس  ةرحس  لمعو  لايخ  ضحم  يه  لب  ةدوجوم 
نوبردتي اوناك  ودعلا . اذه  اوبلغي  نا  اوعيطتسي  يكل  مهفواخم  اوبراحي  نا  بجي 

ةسرتفملا تاناويحلاو  شيفافخلا  اهنكست  ةروجهم  نكاما  يفو  مالظلا  يف 
وحن مهب  تقلطناو  ايز  مهتعمج  اهدعب  رهشا  مهتابيردت 4  ترمتسا  ًاراهن . نومانيو 

سراف رهظ  قيرطلا  يفو  هنم . برقلاب  تاءادتعالا  لك  تثدح  ثيح  توملا  يداو 
. مهتعنم ايز  نكل  هلاتق  ةيقبلا  لواحف  هلتقو  ةنهكلا  دحا  مجاه 

؟ سويز اي  رمألا  ام 
كلتق لواحي  ناك  دقل 

؟ انه ىلا  كب  ءاج  يذلا  ام  نكلو  ملعا ,
دوا كلذل  رطاخملاب  ئلم  هيلا  نوهجوتت  يذلا  ناكملا  نا  دب  ال  ةرماغملا ,

ةكراشملا
قفارت ىرخا  كيلاعصلا  قفارت  ةرات  كلملا , يف  كقح  كرتت  اقح  بيرغ  تنا 

. شويجلا
؟ كنع الدب  رصتنا  نا  نيفاخت  له  ايز  كلاب  ام 
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. انقحالي نم  كانه  نال  توكسب  مدقتو  سويز  اي  ءابغ  كافك 
؟  نيدصقت نم 

. بسانملا تقولا  يف  ملعتسو  نالا  ئدها 
ًانسح

مهدحأب كسمتل  ءارولا  ىلا  ةعرسب  ايز  تداع  امنيب  ةقرفلا  سويز  مدقت 
؟ تنا نم 

؟ ميحجلا ةكلمم  نم  تبره  انا 
ضرالا ىلع  ىمسم  اذكهل  دوجو  ال 

ةظحلل الا  رشبلا  شيعي  ثيح ال  توملا  يداو  يف  اهنكلو  ةدوجوم  يديس  اي  ىلب 
. ةدحاو

؟  ةايحلا ديق  ىلع  تنا  تيقب  فيك  نذا 
!! مهيدل ادبع  تنك  دقل 

؟ لبق نم  كرا  مل  يننا  دكأتم  تنا  له 
! اقبسم قتلن  مل  يديس  اي  الك 

. نيا ركذا  يننكلو ال  انيقتلا  ىلب ,
. كسرف مدقم  ىلع  هقلعو  هقنع  عطقا  سويز !

. مالكلا اذه  لوقا  ناب  ترمأ  دقل  ءيش . لعفا  مل  انا  يديس  اي  كوجرا  الك 
؟ كلذب كرمأ  نم 

ربكالا روطاربمالا  تخا  نبا  هنا 
سويز

اذهب كرما  نم  وه  نبالا  ونيشتاب  نا  دصقت  له 
. يديس اي  معن 

. ثدحي ام  مهفا  تدع  ام  اقح  انا  ايز !!
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. دوعنو ةمهملا  لمكن  نا  دعب  مهفتس 
دجا نم  لك  لتقاو  دوعأس  يننا  ةهلالا  لكب  مسقا  الاو  نالا  مهفا  نا  ديرا  ايز 

. يماما
. يدض روطاربمالا  بلؤي  نا  لواحي  كبيرق  نا 

؟ كلذ امل 
. يزيزع اي  دسحلا 

؟ كلذب نيملعت  ىتم  ذنم 
!! كالهلا ضرا  ىلا  همودق  ذنم 

. ةلأسملا يهناو  دوعأس  عيضو . نم  هل  اي 
. دوعن امدنع  ثدحيس  ام  ىرنلو  نالا  يعم  يضما  الك ,

سويز تكرت  توملا  يداو  فراشم  ىلا  اولصو  امدنعو  هقيرط  شيجلا  لمكا 
ةقرف ىلع  يه  تمدقتو  يداولا  لوح  فتلي  نا  هنم  تبلطو  ةصاخلا  اهتقرف  دوقي 
لوح سويز  ةقرف  تيقب  امنيب  يداولا  طسو  شيجلا  ميخ  نيذوعشملاو . ةنهكلا 

ثدحي ام  بقارت  ايز  تناك  روهظلاب ,  ةبيرغ  تاوصا  تأدبو  مالظلا  لح  يداولا .
نيب نم  ءيش  جرخ  ةءاجفو   , ةنهكلا ةقرف  يشمت  اهفلخو  ىطخلا  ةتباث  يشمتو 
فيسلل نكي  مل  مهمجاهو  لبق  نم  دحا  هدهاشي  مل  امخض  ًانئاك  ناك  روخصلا 

املك هنا  ذا  ةدئاف  نودب  نكل  فيسلاب  هبرض  ريثكلا  لواح  دقف  هيلعريثأت  يا 
تفلتت ايز  تذخا  يعيبطلا , هعضو  ىلا  اهدعب  داعو  ابارس  حبصا  فيسلاب  برض 

تبهذ ايئاهن  نئاكلا  اذه  ىفتخا  اهدنع  روخصلا  ىدحا  ىلع  امهس  تمرف  اهلوح 
ايز ةذوعشملا  تربخا  رمعلا .  يف  ةريبك  ةذوعشم  اهتدجوف  ةرخصلا  كلت  ىلا  ايز 

ىشاحتت تناك  شويجلا  ىوقا  ىتح  يداولا  نم  روبعلا  نم  نكمت  دحا  نا ال 
. اهدارفا سوفن  يف  بدي  يذلا  فوخلاو  اهبيصت  يتلا  رئاسخلا  ةرثكل  يداولا 

. توملا يداو  ىتح  الو  ءيش  نيفاخت  كتلعج ال  ةقراخ  ىوقب  نيعتمتت  كنا  دب  ال 
زوجعلا اهدعب  تتام  فدهلا . ئطخي  يفيس ال  نا  ريغ  ءيشب  عتمتا  انا ال  الك ,

. اهحارجب ةرثأتم 
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, براقعلاو يعافالاب  يداولا  ضتكأف  مامالا  ىلا  شيجلا  مدقت 
. اهدادعا يه  مكو  دحاو  ناكم  يف  ناودع  عمتجا  فيك  لوهلل , اي 

. دحاو برقعو  ىعفا  اهنا 
. دئاقلا ةرضح  اي  دصقت  اذام 

. دحاو برقعو  ىعفأل  الا  لظ  دجوي  ال  اهلظ . ىلا  اورضنا 
برقعلاو ىعفالا  لتق  نيذوعشملا  دحا  عاطتسا  اهنم . صلختنل  حيحص , اذه 

. ةيقبلا تفتخاف 
مهتكرت ىذل  تانئاكلا  هذه  رما  نوربدتيس  نيذوعشملا  نا  ملعت  ايز  تناك 

تاناويح نيب  ةيعيبطلا  ريغ  ثداوحلا  نم  ديدعلا  تهجاو  دقو  مامالا  وحن  تمدقتو 
اههجاوي نم  لك  لتقت  تناك  خلا . سيباوكلا  شوحوو  لبق  نم  رشبلا  اهري  مل 
يداولا ضرا  سويز  لخد  نيذوعشملاو . ءايوقالا  لاجرلا  نم  ديدعلا  تلتق  ىتح 

ايز تعبتت  اهيلع , افوخ  اهعبتف  اهتقيرطب  عوضوملا  يهنتل  تمدقت  ايز  نا  ملعو 
ةيوق ةسارح  هعمو  نهاك  اهنكسي  يداولا  يف  ةراغم  ىلا  تلصو  تثدح  راثالا 

ملف ءادشالا . اهدونج  نم  ةعومجمو  وه  اهفلخ  لتاقي  سويز  ناكو  ايز  تمجاه 
وهو نارينلا  لوح  سلاج  نهاكلا  تدجوف  ةراغملا  اولخد  ءالؤه . نم  ادحا  اوقبي 
هانيع نا  تملعف  هانيع  يف  رظنلا  ايز  تققد  اهانعم , فرعي  دحا  تاملكب ال  هوفتي 

نم ردص  يذلا  توصلا  نم  خارصلاب  لكلا  أدب  ىتح  تاملكلا  ىهنا  ام  ةعلتقم .
يمحي ناك  يتلا  رانلا  يف  هب  تمرو  هسلجم  تمحتقا  دقف  ايز  اما  ةراغملا , لخاد 

نهاكلا ناك  نوكسلا . يداولا  معو  تاوصالا  لك  تفتخا  ةءاجف  اهب . هسفن 
, خرصيو رانلا  يف  قرتحي 

ايز اي  ةنعللا  كيلع  تلح 
, روخصلا ضرا  ةكلمم  نكسي  ناك  يذلا  دونجلا  دحا  حاص 

, مظعالا روخصلا  ضرا  ةكلمم  نهاك  هنا 
؟ هب لح  يذلا  ام 

ماما ةكلمملا  شيج  مزه  نا  دعب  ةنيدملا  نم  هودرطو  هانيع  يلاهالا  علتقا  دقل 
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. كشيج
؟ كلذ اولعف  ملو 

لوخدب ناكسلا  أجافتو  راحبلا , ءارو  ام  ىري  نا  عيطتسي  هنا  يعدي  ناك  هنأل 
. ةنيدملا هلالتحاو  كشيج 

بذاك هنا  نيبت  دقل  ًانسح 
. كنعل دقلف  هتاملك  نم  يرذحت  نا  بجي  يتديس 

ىتح نارينلا  اودمخت  ال  رانلا . نم  هسفن  ذقنأل  ام  ءيش  لعف  عيطتسي  ناك  ول 
. ًادامر حبصي 

. رضاح
. نالا دعنل  عيمجلل , ةنعل  ودبا  يننكلو  يتنعل , نولواحي  نيريثكلا  نا  ودبي  سويز ,

؟ ةنيزح ايز  ودبت  الا  ذاتسا ,
. حيحص اذه 

. اهئادعا ىتح  اهبحي  عيمجلاو  تاراصتنالا  نم  ريثكلا  تققح  دقل  اذامل ؟
رعشي ام  مغر  حرف  يا  اهل  دبي  نكي  مل  هنكل  اهيبا . نيع  يف  راصتنالا  دشنت  تناك 

. تاراصتنا نم  هتنبا  هزرحت  امب  رخف  نم  هب 
؟ اذامل

. ةيقيقحلا هسفن  اهيف  ىأر  وا  رورغلا  نم  اهيلع  فاخ  امبر  ملعا , ال 
, رصقلا يف  دئاكملا  اهل  كيحي  نم  كانه  نا  ملعت  يهو  ةكلمملا  ىلا  ايز  تداع 

. بورحلا ةرثك  نم  ةبعتم  اهنأل  قيرطلا  يف  لهمتلا  تررق  كلذل 
. ام ةمهم  يف  اهنا  هل  لق  ينع  روطاربمالا  كلأس  ناو  يلبق  بهذا  سويز 

؟ نيبهذتس نيا  ىلا 
. ينقحالي دحا  كرتت  الو  نالا  تنا  بهذا  ملعا , ال 

ًانسح
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, ايز ناكم  نع  هلأسي  هيلا  كلملا  لسراف  ةيروطاربمالا  ىلا  سويز  داع 
؟ يديس اي  ام  صخش  نع  ثحبت  تبهذ  دقل 

ًانسح
, حصانلا ءادرب  هتخا  نبا  روطاربمالا  نم  برتقا 

ايز عدت  نا  حرتقا  بورحلا  يف  مهيلع  دمتعي  نيذلا  ةداقلا  نم  ريثكلا  كيدل  يديس 
اهيف ىريو  اهيلع  دمتعي  شيجلاو  ةيروطاربمالا  يديس  اي  ىرت  امكف  ًاليلق  حاترت 

. هبصنمل دحا  حلصي  الو  رمؤي  يذلا ال  دئاقلا 
؟ دصقت اذام 

. ةقيقحلا ىرت  كلعجا  نا  طقف  تدرا  يديس , اي  ءيش  ال 
, ركفي وهو  اهتليل  روطاربمالا  مني  مل 

اذهو يركسع  دئاق  يه  الك  اهسفنل !! شرعلا  ىلع  يلوتست  نا  ديرت  ايز  امبر 
. هلحم ريغ  يف  يكش  نا  ينعي 

رمالا نا  لوقي  وهو  ايز  نع  لأسي  اعرسم  شيجلا  ةداق  دحا  مدقو  حابصلا  حبصا 
ام ارما  نا  هربخيل  روطاربمالا  ىلا  ركاملا  ضكر  هب . فرعت  نا  بجيو  لجعتسم 

ربخلا لقنأس  يننا  هتربخا  يننا  مغر  ايز  الا  هب  ادحا  ربخي  نا  لبقي  هلقانو ال  ئرط 
. ريغ ايز ال  دئاقلل  رمالا  نا  الئاق  يلع  در  كل 

بابلا ىلع  قلعيو  دئاقلا  قنع  عطقي  نا  رماو  بضغلا  دشا  روطاربمالا  بضغ  اهدنع 
ةلعف ىلا  بضغب  رظني  شيجلاو  هب  صاخلا  سرحلا  هذخا  لعفلابو  ةعلقلل . يسيئرلا 
نا ايز  دئاقلا  اوغلبي  نا  مهربخاو  مهعدر  هوررحي  نا  اودارا  امدنعو  روطاربمالا 

دئاقلا مادعا  ربخ  لصو  راثب .  هل  بلطت  الو  ئدهت  نا  بجي  اهناو  لصحت  ام  ةنايخ 
رصقلا ايز  تلخد  لبق . نم  هل  دهعي  مل  بضغب  تمدق  يتلا  ايز  ىلا  يركسعلا 

ىلا هتلصوو  هقنع  نم  بلكلاك  هرجت  تذخاو  روطاربمالا  تخا  نبأب  تكسماو 
, روطاربمالا اهيف  خرصف  دئاقلا , كلذ  لدب  هقنع  عطقت  نا  ديرت  رصقلا  ةفاح 

لخاد يتخا  نبا  ىلع  تيدتعا  دقل  ةلعفلا ؟ هذه  لثم  ىلع  ايز  اي  نيئرجت  فيك 
. لعفلا اذه  لثمل  كحماسا  نل  يرصق ,
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كسما رخاو  فيسلاب  كسما  ام  دحا  نكلو  روطاربمالا  مالكل  ايز  ثرتكت  مل 
. سويز اهدي  كسممو  اهيبا  فيسلا  كسمم  ناكف  تفتلا  اهديب .

. فقوت كلملا  هب  حاصف  روطاربمالا , ماما  اهدلاو  اهعفص  ايز , اي  نيئرجت  فيك 
. اهيلع ةسارحلا  اوددشو  نجسلا  ىلا  اهوذخ  ةنباك . سيلو  يدنجك  بقاعتس 

ءامسلا ىلع  ليللا  ميخي  امك  اهبلق  ىلع  نزحلا  ميخ  دقو  نجسلا  ىلا  ايز  تبهذ 
نا ملعي  وهو  اهرصني  نا  لدب  اهعفص  امدنع  اهيبا  هلعف  ام  ببسب  ةعصانلا 

. نجسلا يف  مايا  ةدع  ايز  تيقب  أطخا . دق  روطاربمالا 
روطاربمالا يديس 

؟ ونيشت اي  كانه  اذام 
يذلا اهشيج  ماماو  نلعلا  ماما  اهلالذا  ريغ  ايز  نم  رسكي  نا  ءيش  عيطتسي  نل 

. ةيح نجسلا  نم  ايز  جرخت  مل  نا  ةروثلا  يوني 
؟ ونيشت اي  دصقت  اذام 

. ايز لالذا  عيطتسي  يذلا  ءيشلا  وه  ام  ملعت  كنا  دقتعا  نكلو  ملعا  انا ال  انسح 
فاخي هنا  ملعي  وهو ال  ركاملا  هتخا  نبا  هلاق  امب  ليللا  ةليط  ركفي  كلملا  لض 

لك لشفتو  هتايح  بهذتف  هلتقتو  دوعت  كلذبو  اهلتق  اوعيطتسي  نل  مهنال  ايز  نم 
. هططخ

. سلجملا ىلا  بلجتل  ايزب  رماو  ءالبنلاو  ةداقلا  روطاربمالا  عمجف  رجفلا  علط 
, كسفن نع  هب  يعفادتل  ءيش  يا  كيدل  سيلو  روطاربمالا  ةناهأب  تمق  دقل  ايز ,
دقف اهذوفن , عيسوتو  ةيروطاربمالا  ةيامح  يف  فقاوم  نم  مدقت  ام  ببسب  نكلو 

فيسلا نيكرتتو  كبصنم  نم  نيفعتس  كنكلو  كمدعا  نلو  كنع  وفعا  نا  تررق 
لجرلا ةمدخ  يف  كتايح  ةيقب  نيشيعتو  ءاسنلا  بايث  نيدترتسو  لاجرلل  ناديملاو 

شيجلا ةدايقل  نيحلصت  كنأل ال  كل . مدقتيس  نمم  جوزك  كوبا  كل  هراتخيس  يذلا 
. طقف دالوالا  ةيبرتو  فيظنتلل  لب 

اهدنع هلاق , امب  اهناها  دقل  ةبرض , دشا  ايز  برض  لازلزك  مالكلا  اذه  ناك 
ىلعالا ىلا  هتعفرو  اهراوجب  فقي  ناك  يذلا  سراحلا  نم  فيسلا  ايز  تذخا 

28



, تلاقو
كنا ول  كراعملا , ريغ  ينبساني  الو  يدنج  انا  دحا ,  ةمداخ  نوكا  يك  قلخا  مل  انا 

يمادعأب رمأت  نا  حرتقاو  تبلط  ام  لعفا  نل  انا  ترخأت , امل  يسفن  لتق  ينم  تبلط 
. ًادبا فقي  نلو  يفيس  كرحا  نا  لبق 

نا اودراو  ةداقلا  كرحت  نجسلا . ىلا  اهوديعا  بعرب  روطاربمالا  حاص  اهدنع 
رماوا ذيفنتب  مهترماو  كلذب  لبقت  مل  اهنكلو  ايز  اوصلخيو  روطاربمالاب  اوحيطي 
نا نود  ةيروطاربمالا  ىلا  اولخديل  ةليح  اهلعل  ءادعالا  نم  هابتنالاو  روطاربمالا 

. مهب دحا  سحي 
يف اهقحب  روطاربمالا  هردصيس  يذلا  مكحلا  رظتنتل  نجسلا  ىلا  ايز  تديعأ 
شيجلا بحسني  نا  روطاربمالا  رما  ادبا . ةئداه  نكت  مل  ةليللا  هذه  نكلو  حابصلا 
كرتف ونيشت , هتخا  نبا  ةروشم  بسح  بونجلا  يف  برحلا  ىلا  هجتيو  هعقاوم  نم 

افوخ جورخلا  تضفر  ةدحاو  ةقرف  نم  الا  شيجلا  نم  ةيلاخ  كالهلا  ضرا  ةكلمم 
ىلا ودعلا  شيج  لخدو  ةعرسلا  هجو  ىلع  اليل  شيجلا  رداغ  مادعالا . نم  ايز  ىلع 

روطاربمالا ىلا  ربخلا  لصو  ركذت . ةمواقم  نودو  ءوده  لكب  ةيروطاربمالا 
. ودعلا شيج  دوقي  هناب  هل  اولاق  هنع  لاس  امدنعو  هدجي  مل  هنكلو  ونيشت  ىلا  فتلاف 

. ايز ةوق  نمو  شيجلا  نم  ةيروطاربمالا  يلخيل  اذه  لك  لعف  دقل  يبغ , انا  مك 
 . ايز اي  ها  اااااايز ,

ةمدقم يف  لتاقت  تناك  لب  كانه  ايز  دجي  ملف  نجسلا  هاجتاب  روطاربمالا  ضكر 
ايز ترحد  اريثك . اودعتبي  مل  مهف  دوعيل  شيجلا  رثا  يف  تلسرا  دقو  اهتقرف 

نم دئاعلا  شيجلا  ىضق  امنيب  ةيروطاربمالا , ىلا  لخد  نم  لك  مامالا  نم  اهتقرفو 
ًايح هوقرحيل  يلاهالا  ىلا  هتملسو  ًايح  ونيشتب  ايز  تكسما  بره . نم  ىلع  جراخلا 

يه ترداغو  ةداقلا  دحال  شيجلا  ةدايق  ايز  تملس  ًانئاخ . هنوكل  هدامر  اورذيو 
, اهتداعا لواحيل  اهدلاو  اهب  قحلف  ةيروطاربمالا 

كبصنم كرت  كل  قحي  الو  ةيروطاربمالا  شيج  دئاق  تنا  ايز 
. يماهم نم  روطاربمالا  ينافعا  دقل  يديس  اي  هكرتا  مل 

. هرارق نع  روطاربمالا  عجارت  دقل 
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. يبا ادبا  يرارق  نع  عجرا  نل  انا 
حيصي ذخاو  اهب  اكسمم  اهارو  لجرتو  اهناصح  نع  ايزب  بالا  عفد 
؟ نيدرشملا نم  يحبصتو  يتلئاع  مساب  يلحرت  نا  نيديرت  له 

ههجوب ايز  تخرص  اهدنع 
ينربخا نا  دعب  شيجلا  ةدايق  ىلا  دوعا  نا  ينم  ديرتا  يبا , اي  ينناها  كروطاربما 

نيب ريسأس  فيك  نالا , دعب  ةداقلا  ينمرتحيس  فيك  فيظنتلل , الا  حلصا  يننا ال 
ديعي نا  كروطاربما  عيطتسي  له  ينربخا  برحلا ؟ يف  مههجواو  مهرمأو  يدونج 
امب عيمجلا  ماما  يلالذاو  ةناهالا  حسم  نم  نكمتيس  له  يتماركو , يرورغ  يل 

رخا دحا  هربخا  نا  ةركلا  ديعي  نل  هناب  لاق  نمو  هتخا , نبا  هضرح  امدنع  هلاق 
ريغ ذخا  مل  اناو  نالا , دعب  دوعا  نل  هئابغب , يئايربك  لذا  دقل  ينم . هفاخي  ءيشب 

نا لضفا  ديحولا . يقيدص  سويز  سرف  هذهو  يل  يدج  ةيده  ناك  يذلا  فيسلا 
. سانلا تارظن  ىلع  ةدرشتم  نوكا 

. اهليحر عم  هحور  دقف  هنأكو  هناكم . يف  ًانكاس  اهيبا  لض  امنيب  ايز  تلحر 
نيح كترصن  ولف  روطاربمالا  نكي  ملو  كناها  نم  انا  تنك  دقل  يتريغص , اي  ايز 

. ثدح ام  ثدح  امل  ةرم  لوا  نجسلا  يف  كب  جز 
روطاربمالا حلاصل  لمعلا  اهيبا  كرتو  ءيش  اهنع  ملعب  دحا  دعي  ملو  ايز  تفتخا 

شيجلا ىلع  ايز  هتلو  يذلا  دئاقلل  روطاربمالل  يركسعلا  راشتسملا  ةمهم  ملسو 
نع رخالا  وه  لحرف  هئاقب  نم  ادب  ىري  ملف  سويز  اما  اهترداغم . لبق 

كلامملا يقاب  ملع  ًادج . ةديعب  تناك  اهنكلو  ايز  راثا  ىفقتي  ذخاو  ةيروطاربمالا .
شيجلا ةدايقل  اهكرتو  ايز  ليحر  ربخب  ةيروطاربمالا  دودح  ىلع  ةدتمملا 

نم اوصلختيلو  ايز  اولتقيل  زئاوجلا  يدئاص  ىلا  اوثعبو  ةصرفلا  لالغتسا  اوررقف 
نا ىلع  مالس  ةدهاعم  روطاربمالا  ىلا  اولسراو  مهددهي ,  يذلا  ربكالا  رطخلا 

. كالهلا ضرا  ةيروطاربما  اهيلع  تلوتسا  يتلا  مهل  ةعباتلا  يضارالا  لك  اوديعي 
يف ىري  دعي  مل  هنا  ذا  مهطورش . لك  ىلع  قفاوم  هنأب  مهيلع  روطاربمالا  در 

مهدئاقب هلعف  ام  ببسب  ءادعالا  نم  دالبلا  ةيامحل  ىتح  وا  لاتقلل  ةسامح  شيجلا 
تصلقتف اهترطيس . تحت  ىرخالا  ولت  ةدحاولا  يضارالا  ديعت  كلامملا  تذخا  ايز .
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يمحي ناك  يذلا  شيجلا  مجح  اهعم  صلقتو  اريثك  ةيروطاربمالا  ضرا 
يف لمعلا  اولضفو  شيجلا  دونجلاو  ةداقلا  نم  ريثكلا  لزتعا  ذا  ةيروطاربمالا .

ةعباتلا يضارالا  نع  نيريثكلا  ليحر  ىلا  ةفاضالاب  نهملا  يقابو  ةعارزلا 
. ةيروطاربمالل

يف اهدجت  اهلعل  ةنيكسلا  نع  ثحبت  يهو  يضارالا  بوجت  تناك  دقف  ايز  اما 
لك يف  اهارو  يرجي  ناك  اهئادعا  هب  زيمتي  يذلا  ردغلا  نا  ريغ  ام , ناكم 

ةديدشو ادج  ةيكذ  تناك  دقف  ادبا  اهتباصا  نم  اونكمتي  مل  مهنا  الا  ناكم .
نيريثكلا تلتقف  اهقحالي . وا  اهبقاري  نم  كانه  ناك  نا  فرعت  نا  عيطتست  رذحلا 

يف تلمع  ةرتفل . اهيف  تنكسو  كلامملا  ىدحا  ىلا  ايز  تلصو  اهلتقل . اوُثعب  نمم 
لماك ماع  ةدمل  اهتقيقح  وا  اهتيصخش  نع  فشكلا  نود  حالفك  ضرالا  كلت 

عقي ًانصحم  ًاناكم  تناك  اهيف . شيعت  تناك  يتلا  ةكلمملا  ةرباربلا  مجاه  ىتح 
مهبولسا ناكو  نوريثك  اوناك  ةرباربلا  نكلو  يوق  شيج  هلو  يلاع  لت  ىلعا  يف 

باوبالا نا  هربخيل  كلملا  ىلا  دئاقلا  هلسرا  يذلا  يدنجلا  عرسا  لاتقلا , يف  شحوتم 
. كلملا رماوا  يه  ام  فرعي  نا  ديري  وهو  اليوط  لمحتت  نل 

بهذ نا  الا  هنم  ناك  امف  هلعف , هيلع  ام  فرعي  الو  هرما  نم  ةريح  يف  كلملا  ناك 
اذه ناك  ام . ةزجعمب  ةرباربلا  نم  هريجت  اهلع  ةهلالا  نم  نوعلا  بلطيل  دبعملا  ىلا 

ىلع ثاج  كلملا  تارف  ايز  ترم  ايز . اهب  لمعت  يتلا  ةعرزملا  يف  عقي  دبعملا 
ايز متهت  مل  ةرباربلا  نم  ةكلمملا  ةيامحلو  هتدناسمل  ةهلالا  لسوتي  هيتبكر 

فوخلا نم  راغصلا  يكبي  فيك  تار  امدنع  تبضغ  اهنكلو  ترمو  عوضوملاب 
يتلا كلامملا  يف  ةرباربلا  اهلعف  يتلا  ةيشحولا  لاعفالا  رابخا  تلصو  نا  دعب 

نودب دئاقلا  فقي  فيك  تار  راوسالا , وحن  تهجوتو  اديج  ايز  تعنقت  اهولتحا .
دشح اولعفي . نا  كدونج  نم  عقوتت  اذامف  اذكه  تنك  نا  ههجوب  تحاصف  لما 

شيجلاب حيصت  روسلا  يلاعا  ىلع  تفقوو  شيجلا 
مكيلع بجي  كلذل  نيريثكلا , اولتق  دقلو  ةمحرلا  نوفرعي  شوحولا ال  ءالؤه  نا 
دمت نل  ًائيش  اوملعاو  كلامملا  يقاب  ريصم  نم  مكلافطاو  مكتكلمم  ةيامح 
يضقي نا  بجي  يذلا  فيسلا  متنا  ءادعالا . اهب  برضتو  فيس  اهب  دي  ةهلالا  مكل 

. ءادعالا ىلع 
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دونجلا دحا  حاص 
يذلا ةهلالا  يدنج  اهنا  ايز , مهتدئاق  الو  كالهلا  ضرا  دونج  ةعاجش  كلمن  نحن ال 

. رارشالا نم  ضرالا  يمحي 
راجحالا هذهب  فرتعت  اهنا ال  يدنجلا  كلذب  تحاصو  اههجو  نع  ماثللا  ايز  تطاما 

. ةهلا اهنا  يعدت  يتلا 
. مكب هنولعفيس  ام  اورظتنتو  ءالؤهل  ةكلمملا  اوملست  وا  اولتاقت  نا  اما 

. بضغلا ةهلا  ايز  سيلو  ةدئاقلا  ايز  ةرما  تحت  لاتقلا  اوررقو  دونجلا  عجشت  اهدنع 
لك لمحيلو  اديج  باوبالا  اونصح  مهب  حيصتو  فوفصلا  نيب  لوجت  ايز  تذخا 

شيجلا نم  تنوك  خويش . وا  ءاسن  نك  ول  ىتح  راوسالا  ىلا  هجوتيلو  حالسلا  رداق 
لاتقلا ىلع  ةرطيسلو  ةكلمملا  ةيامحل  اهنم  تكرت 3  ةمظنم  ةيركسع  قرف   6

يذلا شيجلا  ناك  ودعلا , لاتقلل  تجرخو  يقابلا  تذخا  امنيب  راوسالا  قوف  نم 
امنيب راجحالاو  نارينلابو  راحلا  تيزلاو  ماهسلاب  ءادعالا  بيصي  ةكلمملا  يف  يقب 

ماهسلا نا  ذا  لتاقي  نمب  ودعلا  راتحا  ةرباربلا . فوفص  يف  اهشيجب  ايز  تلغوت 
لكب ايز  تمجاه  ايز . هدوقت  يذلا  شيجلا  ىلا  ةفاضالاب  ةريبك  رئاسخب  مهتباصا 

دعتبا رئاسخلا . نم  مهباصا  ام  ببسب  باحسنالا  ىلا  ءادعالا  رطضا  اهدنع  اهتوق ,
يقاب نم  ةدعاسملا  بلطي  نا  كلملا  نم  ايز  تبلطف  اريثك  ةكلمملا  نع  شيجلا 
ديدج نم  مجاهيل  دوعيس  يذلا  ةرباربلا  شيج  ىلع  ءاضقلا  اوعيطتسيل  كلامملا 

. هتوق لكب 
ةفصب ءاقبلا  اهنم  بلطو  ةكلمملل  اهذاقنا  نم  هتلعف  ام  ىلع  ايز  كلملا  ركش 

, ةكلمملا ترداغو  كلذ  نع  ترذتعا  ايز  نا  ريغ  شيجلل  دئاقك  دالبلا  يف  ةيمسر 
مل هنكلو  اهنع  لاسيل  ةكلمملا  كلت  ىلا  بهذف  ةرباربلا  تلتاق  ايز  نا  سويز  ملع 

. عيباسا ةعضب  ذنم  اهترداغ  دقف  كانه  اهدجي 
. اذه اهلاوجت  نم  ام  اناكم  دصقت  اهنا  دب  ال  ىرت ؟ اي  تهجتا  نوكت  نيا 

ام ىلع  ءامسلا  ركشي  مهدحا  دهاش  قيرطلا  يفو  ايز  نع  ثحبي  سويز  جرخ 
. قيرطلا صوصل  دي  ىلع  توملا  نم  مهذاقنأل  ايز  ةهلالا  هتلعف 

يدترت ةهلالا  تناك  اذام 
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. مخضو ليوط  فيس  اهديبو  ضيبا  اسرف  يلتعتو  براحم  يز  يدترت  تناك  دقل 
ايز اهنا  دب  ال 

ايز ةهلالا  اهنا  يديس  اي  معن 
. تهجتا نيا  ىلا  فرعت  له 
توملا يداو  ىلا  هجتت  اهنا  دب  ال 

. باهذلا عيطتست  كل  اركش  ًانسح  كانه ؟ لعفتس  اذام 
دق ايز  تناك  ًاليل , يداولا  فراشم  لصوف  توملا , يداو  وحن  هروف  نم  سويز  هجتا 

, هب تحاصف  لهم  ىلع  ايز  نم  سويز  برتقا  يداولا , طسو  تمان 
؟ كولملا ليلس  اي  انه  لعفت  اذام 

؟ انه نيلعفت  اذام  ايز  ناتضمغم . كانيعو  ينتفرع  دقل  ةبيرغ  اقح  تنا  ههههههه 
. يننعل امدنع  انه . ىلا  ينبلج  ام  نهاكلا  تاملك  تناك  امبر  ملعتا 
بلؤي ناك  نئاخلا  كلذ  ونيشت  نا  نيملعت  تنا  ءيش , كلقعل  ثدح  له  ايز 

ءاقمح ينوكت  ال  ىتح . روخصلا  ضرا  ةكلمم  يزغت  نا  لبق  كيلع  روطاربمالا 
كانه نا  دب  ال  انه . ىلا  كبلجو  كب  رثا  فرخلا  زوجعلا  اذه  مالك  نا  يل  يلوقتو 

. ةعرسلا هجو  ىلع  انه  ىلا  نيمدقت  كلعج  رخا  ءيش 
. لامشلا ةيروطاربما  ىلا  ةلحار  انا  سويز ,

؟ كتكلمم كتلئاع , نع  اذام 
. اهيلع تلقثو  يب  تقاض  دقل  سويز , اي  ينقيطت  تداع  ام  يتكلمم 

نم ةعومجم  تذخا  ةكلمم  لكو  تمسقت  ةيروطاربمالا  نا  نيملعت  الا  ايز ,
. كالهلا ةكلمم  يضرا  نم  اوذخا  ةميدقلا , انيضارا  نم  اوذخا  مهنا  ىتح  يضارالا 

؟ شيجلل لصح  اذام  ةرباربلا . اهيلع  يلوتسي  نا  لدب  اهنوذخأي , مهعد 
. اهنع اولحر  ةداقلاو  ةيروطاربمالا  يتكرت  نا  دعب  شيجلا  دونجلا  بلغا  كرت  دقل 

؟ يدجو يبا  لاح  فيك 
لزتعا هنأكو  هلزتعاو . روطاربمألل  لمعلا  كرت  دقف  كيبا  اما  ضيرم  نالا  كدج 
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. ايز اي  ةايحلا 
. مهارال دوعا  نا  عيطتسا  نل  امبر  يمالس , مهغلبا  ًانسح ,

؟ لامشلا ةيروطاربما  يف  نيلعفتس  اذام  نكلو 
. ةرباربلا مودق  نم  ًافوخ  شيجلا  بيردتل  مودقلا  اهكولم  نم  كلم  ينم  بلط  دقل 

؟ توملا يداو  يف  نيقبتس  ىتم  ىلا 
قلطننل انه  ىلا  يب  نوقحتليس  يشيج  دونج  نم  ةعومجم  رظتنا  انأف  عيباسا , ةعضب 

ةيدهلا هذه  كل  تلسرا  اليبازيا  ةريمالا  تركذت , دقل  ها  لامشلا . ةيروطاربما  ىلا 
. يعم

. ةعئار ةاتف  نم  اهلاي  ةليمجلا , اليبازيا 
. ام تقو  يف  اهروزت  نا  كربخا  نا  ينتصوا  دقل 

. لعفأس
. ًاديج كسفنب  نتعاو  نالا  بهذا  ًانسح 

هقالطنا نم  عوبسا  دعب  لصوو  هروف  نم  كالهلا  ضرا  ةكلمم  ىلا  سويز  هجوت 
مهب طيحت  يتلا  كلامملا  تقفتا  ذا  كانه , اعيرم  رظنملا  ناكف  توملا . ضرا  نم 

اهناكس نم  ريثكلا  لتقف  كالهلا , ضرا  لالتحا  نم  اونكمتيل  ةرباربلا  عم 
, اهيبا مواقملا  شيجلا  سار  ىلع  ناكو  يوقلا  موجهلا  نومواقي  اولاز  مهنكلو ال 

لصو لصح . امب  نا  اهربخي  صاخلا . مهرقص  ةطساوب  ايز  ىلا  ةلاسر  سويز  لسرا 
ضرا ىلا  دونجلا  نم  اهعم  نمو  يه  ةبضاغ  ةقعاصك  تهجوتف  ايز  ىلا  ربخلا 

صوصلو نيموكحملاو  شيجلا  ةداقو  دونجلا  نم  فالالا  ايزب  قحتلا  دقو  كالهلا ,
, اهشيجب تحاصو  كانه  ىلا  ايز  تلصو  قرطلا .

ءايوقا اونوكت  نا  مكيلع  لتقلا , ريغ  ًائيش  نوفرعي  شوحو ال  ةعومجم  ءالؤه  نا 
يه ضرالا  ةيامح  ليبس  يف  توملا  نا  اوركذتو  مههوجوب  اوفقت  نا  اوعيطتستل 

اوقلطنا ءايوقالا . ىوس  اهب  عتمتي  يتلا ال  ةبهلا 
طسو ىلا  لخدتل  ةرباربلا  شيج  تمحتقاو  جراخلا  نم  اهشيجو  ايز  تلتاق 

اهدج لتق  دقو  ةغيلب  حارجب  بيصا  دق  بالا  ناك  رصقلا , تلصو  ىتح  ةكلمملا 
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. ةرباربلا دض  لاتقلا  يف  مهدالواو  اهتوخا  نم  مسقو 
؟ يبا اي  لصح  يذلا  ام 

. مهلاتقل اديج  نيئيهتم  نكن  مل  اندض , ةرباربلا  عم  اوقفتاو  كلامملا  انتناخ  دقل 
لاتقلل يلاهالا  انعم  جرخ  لتاقي , رخالاو  ةنيدملا  نصحي  شيجلا  نم  ًامسق  تلعج 

. ةدعاسملاب اندمي  نا  دحا  لبقي  ملو  ريبك  مهددعو  يوق  مهموجه  نكل 
؟ روطاربمالا نيا 
. هرصق يف  ئبتخي 

. ًايلاغ نمثلا  عفديس  ةازغلل , ةيروطاربمالا  ملس  نابجلا  كلذ 
ةميدق قافنا  قيرط  نع  ةنيدملا  نم  لافطالاو  ءاسنلا  اوجرخاو  لاجرلا  ايز  تعمج 

ةيامحل اهنكست  تناك  يتلا  ةكلمملا  كلم  ىلا  ةلاسرو  ةسارح  مهعم  تلسراو 
تعاطتساو ةنيدملا  لخاد  لتاقت  اهعم  نم  يقابو  يه  تيقبو  ةرباربلا . نم  اهينطاوم 
يف يقب  نمم  ايز  تبلط  اديج . راوسالا  تنصحف  ةنيدملا . جراخ  مهدرطت  نا 
سيلو ادج  يوق  ةرباربلا  موجهف  لامشلا  ةيروطاربما  ىلا  اهترداغم  ةكلمملا 

جراخلا يف  ةريبك  ةجض  توص  اوعمس  ىتح  مهلاتقل  لاجرلا  نم  يفكي  ام  كانه 
دض مهتدعاسمل  مدق  دق  اريبك  ًاشيج  نا  اوملع  عوضوملا  نم  اودكأت  امدنعو 

. شيجلا ةدايقل  تداع  ايز  نا  اوعمس  امدنع  ةرباربلا 
. انضرا نع  عفادنل  دونجلا  اهيا  ايه  انترصنل , اوءاج  دقل 

افوخ هلتق  ديري  روطاربمالا  همجاهف  مداقلا  شيجلا  ىريل  اهبناجب  ايز  دلاو  فقو 
, اهيبا نع  ةبرضلا  ايز  تذخأف  هنع . الدب  اروطاربما  وه  حبصيو  نورصتني  نا  نم 

, ًاضرا ايزب  تعقوا  ةياغلل  ةديدش  ةبرضلا  تناك 
. يلحرت كوجرا ال  يتوقو . يرخف  ردصم  تنأف  يلحرت , ال  يتنبا , اي  ايز 

. اهدجمو كتلئاعفرش  كل  ظفحيل  رخا  ًالطب  هلالا  كل  قلخيس  يبا  اي  فخت  ال 
ايز يرمع , نم  يقب  ام  يبناجب  يقبت  نا  يفكي  ًادجم , ديرا  تدع  ام  يتنبا  اي  ال 

. مهئابا لبق  ءانبالا  تومي  نا  الدع  سيل  اذه  كوجرا 
مكعم اولتاقيو  ةنهكلا  جرخيل  دباعملا  قرحا  سويز ,
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... ايز
ةرباربلا مزهتو  شيجلا  دوقت  نا  كيلع  كراعملا , لك  يف  يعم  تلتاق  دقل  سويز ,

كلذ ركذت  روسنلا  نم  نوريطتي  مهنا  سويز  اي  ركذت  ةنوخلا , ىلع  اهدعب  ضقاو 
. يخا اي 

ايز مسا  راصو  هحور  هتبلس  ةهلالا  نأب  خرصي  لض  يذلا  اهيبا  يعارذ  نيب  ايز  تتام 
ناصح سويز  بكر  اهمساب . حاصو  الا  دحا  ىقبي  ملف  ةنيدملا  ءاجرا  نيب  ايودم 

يقاب نال  لاتقلا  يف  ةرباربلا  ريغ  قبي  مل  شيجلا . لاتقل  جرخو  اهعرد  ىدتراو  ايز 
روسنلا برس  دونجلا  قلطاو  شيجلا . دوقي  نم  يه  ايز  نا  مهنم  ًانظ  تبره  شويجلا 

تقلطناو ةرباربلا  دئاق  اهنم  ةعومجم  تذخأف  ةنيدملا  يلاعا  يف  شيعت  تناك  يتلا 
ةرباربلا عم  مامالا  نم  كالهلا  ةكلمم  شيج  نيب  عارصلا  مدتحا  امنيب  هلكأتل  هب 
بورهو ةرباربلا  راحدنا  ىلا  ىدا  امم  فلخلا  نم  ايز  ةرصنل  مدق  يذلا  شيجلاو 

ماما ايز  تتام  نا  دعب  ادبا  ئدهي  بضغ ال  ناكربك  سويز  حبصا  مهنم . ريثكلا 
لك قرحاو  لابجلا  يلاعا  يف  ةعئاجلا  روسنلا  ىلا  روطاربمالا  يمرب  ماقف  هينيع 

تناك امك  كالهلا  ضرا  يف  مويلا  دعب  اهل  نكسم  ةهلالا ال  نا  نلعاو  دباعملا 
نم ايز  اهتذقنا  يتلا  كلامملا  نم  ريبك  شيج  مدق  ءانثالا  هذه  يفو  ايز . لوقت 

ةديعبلا تايروطاربمالا  نم  رخا  شيج  مدقو  اهتدايق . تحت  نوكيل  ةرباربلا  رطخ 
اهلخدو ةنئاخلا  كلامملا  هاجتب  شويجلا  سويز  داق  كالهلا . ضرا  ةلطب  ايزل  ًابح 

ماح دئاقك  ايز  نفديل  اهدعب  داع  هلتق , الا  ادحا  كرتي  ملو  ىرخالا  ولت  ةدحاولا 
ةيامحل ةهلالا  ةعينص  ايز  ميظعلا  دئاقلا  اهحيرض (  ىلع  بتكو  ةيروطاربمالل 

. كالهلا ضرا  لدب  ايز  ضراب  ةيروطاربمالا  ىلع  قلطاو  ةازغلا ,) نم  ةيروطاربمالا 
؟ اهيبا نع  اذام 

. اهيلع هنزحب  ارثأتم  تام  دقف  ايز  دعب  اريثك  شعي  مل 
؟ سويزو

مئاعد تبث  نا  دعب  لوالا  سويز  روطاربمالا  دافحا  دحال  ةيروطاربمالا  ملس 
نالا ال ىتحو  ةعجر , ريغ  نم  رداغو  اهيمحيل  اريبك  اشيج  عنصو  اهيف  مكحلا 

هنا لاقيو  هنع . ربخ  الو  هل  حيرض  دجوي  ذا ال  هب  لح  اذام  وا  بهذ  نيا  ملعي  دحا 
. دهاش نود  نكل  ايز  عم  نفدو  ةيروطاربمالا  ملس  دعب  تام 
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ىهتنا
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